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INFORMAÇÃO-PROVA DE  

EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
História e Geografia de Portugal 

 
 

ANO 
LETIVO 2020/2021 

TIPO DE 
PROVA: Escrita CÓDIGO DA PROVA:  05 ANO:  6º 

 

Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho; Portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto; 

Despacho Normativo nº 10-A/2021, de 22 de março 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

O presente documento visa divulgar as caraterísticas do exame de equivalência à frequência 
da disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2021, dando a conhecer os seguintes 
aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Caraterísticas e estrutura; 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração. 
 

Nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o grau 
de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo Programa, em 
adequação ao nível de ensino a que o exame diz respeito. As informações apresentadas neste 

documento não dispensam a consulta da legislação referida e do Programa da disciplina.  
 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

       

A prova final tem por referência o Programa da disciplina de História e Geografia de Portugal, e 
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, 90 
minutos, nos domínios da compreensão da espacialidade, temporalidade, Interpretação de fontes em 
História, compreensão histórica contextualizada, comunicação do conhecimento histórico e 
geográfico, localização, conhecimento dos lugares e regiões, dinamismo das inter-relações entre 
espaços. 
 

3. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

O aluno realiza a prova no enunciado. 

Quadro 1 – Estrutura da prova  

Grupos/ Domínios/Subdomínios Metas/Orientadores de estudo 

GRUPO I 
Domínio –A Península Ibérica 
localização e quadro natural 

Subdomínio – A Península Ibérica 

– Localização 

Subdomínio – A Península Ibérica 

– quadro natural 

 

 Conhecer e utilizar mapas em Geografia e 
em História  

 

 Conhecer a localização de Portugal e da 
Península Ibérica na Europa e no Mundo 

 Conhecer e compreender o relevo da 
Península Ibérica  

 
 

GRUPO I 
 
7 Questões  
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GRUPO  II 

 Domínio -A Península Ibérica: 
dos primeiros povos à formação 
de Portugal 
 
Subdomínio – As primeiras 
comunidades humanas da 
Península Ibérica  

  

 Conhecer e compreender as primeiras 
comunidades humanas da Península 
Ibérica  

 Conhecer e compreender as características 
das primeiras comunidades agro-pastoris 
da Península Ibérica 

GRUPO  II 

2 Questões 

GRUPO III 
 

Domínio -A Península Ibérica: 
dos primeiros povos à formação 
de Portugal  
 
Subdomínio – A formação do 
Reino de Portugal  
 

 

 Conhecer e compreender o longo processo 
de reconquista cristã  

 Conhecer e compreender a formação do 
Condado Portucalense 

 Conhecer e compreender a passagem do 
Condado Portucalense ao Reino de 
Portugal 

GRUPO III 
 
 
 
3 Questões 

GRUPO IV 
 

Domínio – Portugal do século XIII 
ao século XVII 
 
Subdomínio- Portugal nos séculos 
XIII e XIV. 
 

 

 Conhecer e compreender aspetos da 
sociedade e da cultura medieval 
portuguesa dos séculos XIII e XIV 

 Conhecer as causas e consequências do 
problema sucessório português de 1383-
1385  

 
 

 
GRUPO IV 
 
 
4 Questões 

 
GRUPO V 

 
Subdomínio – Portugal nos 
séculos XV e XVI 

 Conhecer e compreender os desafios, as 
motivações e as condições para o 
pioneirismo português na expansão 

 Conhecer os rumos da expansão 
quatrocentista 

 Conhecer e compreender as grandes 
viagens transatlânticas dos povos 
peninsulares 

 
GRUPO V 

 
 

2 Questões 

GRUPO VI 
Domínio – Portugal do século XVIII 
ao século XIX 
 

Subdomínio-A Revolução 
Francesa de 1789 e seus reflexos 
em Portugal 
 

 Conhecer e compreender a Revolução 

Francesa e as invasões napoleónicas 

 Conhecer e compreender a Revolução 
Liberal de 1820 

 Conhecer e compreender as 
consequências da Revolução Liberal de 
1820 

GRUPO VI 
 
5 Questões 
 

GRUPO VII 

Domínio – Portugal do século XX 

Subdomínio –Da Revolução 
Republicana de 1910 à Ditadura 
militar de 1926 
 

 Conhecer e compreender as razões da 
queda da monarquia constitucional 

 Conhecer e compreender o funcionamento 

do regime da 1.ª República e os seus 

símbolo 

 Conhecer as principais realizações da 1.ª 
República 

 

GRUPO VII 
 
3 Questões 
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GRUPO VIII 

Domínio – Portugal do século XX 
 
Subdomínio – O 25 de Abril de 
1974 e o regime democrático 
 

 Conhecer e compreender as causas do 

golpe militar do 25 de Abril de 1974 

 Conhecer e compreender as 
consequências do 25 de Abril de 1974 ao 
nível da democratização do regime e da 
descolonização  

 Conhecer os órgãos de poder 
democráticos 

GRUPO 
VIII 

 
2 Questões 

 

 
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da 
disciplina.  
 
Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas 
do Programa. 
 
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, figuras, tabelas, 
mapas, textos e gráficos. 
 
A prova é cotada para 100 pontos. 
 
 
A valorização relativa dos domínios e dos conteúdos apresenta-se no Quadro 2. 
 
 

QUADRO 2 – VALORIZAÇÃO RELATIVA DOS DOMÍNIOS E DOS CONTEÚDOS 

 
 

DOMÍNIOS TÓPICOS / CONTEÚDOS 
COTAÇÃO 

 (EM PONTOS) 

 da compreensão da espacialidade, 

  temporalidade,  

  Interpretação de fontes em História,  

 compreensão histórica contextualizada,  

 comunicação do conhecimento histórico e 
geográfico,  

 localização,  

 conhecimento dos lugares e regiões,  

 dinamismo das inter-relações entre 
espaços. 

-A Península Ibérica localização e quadro natural 25 

- As primeiras comunidades humanas da Península Ibérica 9 

 -A formação do Reino de Portugal  25 

-Portugal nos séculos XIII e XIV. 4 

 -Portugal nos séculos XV e XVI 6 

-Revolução Francesa de 1789 e seus reflexos em Portugal 10 

-Da Revolução Republicana de 1910 à Ditadura militar de 
1926 

16 

-O  25 de Abril de 1974 e o regime democrático 5 
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A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 3. 

 

QUADRO 3 – TIPOLOGIA, NÚMERO DE ITENS E COTAÇÃO 

 

TIPOLOGIA DE ITENS NÚMERO DE ITENS COTAÇÃO POR ITEM  
(EM PONTOS) 

Resposta curta 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

16 

. 

2. 

2.1. 3 

3. 

3.1. 4 

3.2. 2.5  

 

 

 

 

2-6 

 Escolha múltipla 

Verdadeiro/Falso 

Correspondência/ Associação 

Ordenação 
 
 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

3-8 

Resposta restrita   8 6-8 

 
 
 

 

 4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

 Adequação da resposta às aprendizagens histórico-geográficas propostas. 

 Capacidade de análise dos documentos propostos. 

 Capacidade de aplicação do vocabulário e dos conceitos da disciplina. 

 Clareza na estruturação da resposta. 

 Será invalidada e classificada com 0 pontos qualquer resposta que não corresponda à 
pergunta. 

 

 
Itens de seleção 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA 
 
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta. 
 
São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

 uma opção incorreta; 

 mais do que uma opção. 
 
Não há lugar a classificações intermédias. 
 
ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA 
 
Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência apresentam-se organizados por níveis 
de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Considera-se incorreta 
qualquer associação/correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto com mais do que um 
elemento do outro conjunto. 
 
 
ORDENAÇÂO 
 
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja integralmente 
correta e completa. 
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São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

 seja apresentada uma sequência incorreta; 

 seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. Não há lugar a classificações 
intermédias. 

 
 
RESPOSTA CURTA 
 
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por 
níveis de desempenho. 
 
Nos itens em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de desempenho, as 
respostas corretas são classificadas com a cotação total do item e as respostas incorretas são classificadas 
com zero pontos. Nestes casos, não há lugar a classificações intermédias. 
 
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 
 
Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados corretos, ou se 
apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a 
classificação de zero pontos. 
 
RESPOSTA RESTRITA 
 
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por níveis 
de desempenho. 
 
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 
 
Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados corretos, ou se 
apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a 
classificação de zero pontos. 
  
 

 

 5. MATERIAL 
 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul 
ou preta. 
 
As respostas são registadas no enunciado. 
Não é permitido o uso de corretor. 
 
 

 6. DURAÇÃO DA PROVA 
 

O teste tem a duração de 90 minutos. 

 
 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico do dia  ___ / ___ / _______ 

 

O Diretor  __________________________________________ 
 


